رؤية انربنامج :
الشيادة و التميز في التعلين و البحث العلمي فففي فلفرفاي فس فا ف
املشض ى و املراالت الصيذلي ألاخشى.

كهية انصيدنة  -جامعة دمنهىر
برنامج انصيدنة االكهينيكية

رسانة انربنامج :
يععى بشوالج العلوم الصيذلي (الصيذل الاكليفًفيف)فيف فا فى
د ففن فل فيففادل ف ففاملع فت في فبففم فب ف ففم فلففا ف ففو ف ففذ ففذ ففففي فل فرففاالت
الفتفعفلفيففن ففالصفيففذ ففي فلفلفمفاففاس ف فبف فعففالفيف ففففي ف ففشيف ففالففش ففا ف
الصحي و املراالت الاكاد مي و الصيا ات الذوائي .

ملاذا انصيدنة االكهينيكية
الصيذل الاكليًي)ي هي لراي لفٌ فلفرفاالت فلفمفاسظف فلف فيف
الصيذل داخم املعتا فيفات فيفيفث ف فيفوم فالصفيفذ في ف فعفمفلف
عضو بال شي الطبف ففالفزن فيفعفضفى فبفاملفشيف فورلف فلضفمفاه
الاظتخذام الالثم و الالٌ لفددويف  .ف فتفطفلفمل ف فزا فاملفرفاي فلفٌ
ل ي الصيفذلف ففدساظفات فلفتفخفصفصف فففي فلفيفا ف فالصفيفذلف فو
التذسيمل في الصيذليفات فالا فلفيف فو فلفيفذلفيفات فاملعفتفاف فيفات
ل ي تم)ٌ الطالمل لٌ الولوي ا ى الف فذا فاملفملف فاملفطفلفو
لييوم بامل ام الاتي :
 -1تسجيم التاسيخ الطب و العالجي للمشي .
 -2اختياس الوظائم العال ي الا ثر لالئم لحال املشي
 -3الا اب ف فافى ففاظفتف فعفاسات فالامفبفاف فو فالفعفالفلفيفه فففي فاملفرفاي
الصحي يما تعل باملعلولات الخالف فبفاالدويف فلفٌ فيفيفث
ي ي يعا الجش ات و التذاخالت فاملفحفتفمفلف فلفددويف فلف
عض ا و ل الاغز املصايب .
 -4تعلين املشض ى و الشد اى اظت عاساتهن
ولفيففذ ففالففا ففالا ففالصفيففذلف ففالاكفلفيفًفيف)فيف ففا ففى فلفرففاالت ففالفعفمففم
الصيذ ي وظائف اخشى لثم:
 -1يش ي الذواف الاكليًي)ي
 -2خذلات التغز الوسيذ
 -3لماسظ

رؤية عهمية ....

نصيديل املستقبم

لن العموم الاكليًي ي

 -4لضاول الصيذل الاكليًي)ي في لختلف املراالت الطبيف
لفثففم ففالاوسام ففاو ففال ف)فاففى ففو ففاملعففال ف ففالفبففول فيف ففاو ففالفجففشاي ف ففاو
العيا املش ضة او الام اي و غير ا.

املىاظبة :
اى الطالمل اه واظمل اى يضوس املحالشات اليظشيف فو
الذسوط العملي بًعب  %75اى الاقم .
نظاو اندراسة :
لففذة ففالففذساظف فبففالفوففروففالففج فخفمفع ف فظفيففوات ففو ف فوفظففام
العففا ففات ففامل فع فت فمففذة ف ف في في فعففن فكففم ف ففام ففدسا ف ففى ففا ففى
صليه دساظييه ولذة كم صم خمع اش اظفبفو فا
روص مفش ف فعف ففاملفيفشسات فففى ف صفم فدسا ف فى فلفيف فف
لذت  8 – 6اظابي لٌ الذساظ امل)ث .

نغة اندراسة :
الففذساظف ففففى ففالف فلفيف فبففالفلفغف ففالاوفرفلفيففز ف ف ففويفرففوص فلف ففرلف
تفذسسفغ ف فعف ففاملفيفشسات فبفالفلفغف فالفعفش فيف فبفيفاف ف فافى فتفولفيف
ال في فع ففن ففامل فخ فت ف ففول ففوا في ف فل فر فل ففغ ففال ف فل في ف ففول فر فل ففغ
الجالع .

شروط انقبىل :
ياترط فى فلفٌ ف فتفيفذم فلفاللفتفحفاا فبفالفوفروفالفج فاه فيعفتفوففى
الاشوط ال ى حذد ا املرلغ ألا اى للجالعات .
مميزات اندراسة فى انربنامج
 -1أ ذاد الطال قليل فففى فقفا فات فاملفحفالفشات فواملفعفالفم فلفمفا
يعا ذ اى ظش الاظتيعا .
 -2فلفيففح ففالفطففالفبفيففه فف( ففالاوي ففوالفثففاىففف ف فلففٌ فكففم ففلعفتففوى ففدسا ف ففى
ليح ت وا بخصن  %52لٌ املصشو ات .
 -3تخصي

لحالشات لي صل للطلب الا اومل .

 -4تيوم ال لي بإخفتفيفاس ف ضفو ف فيف ف فالفتفذسسفغ فلف فم فلفرفمفو ف
لٌ الطال مشةذ اكاد مف فيعفا فذ فن فففى فاخفتفيفاس فاملفواد فالف فى
شغبوه فى تذسسع ا فى كم صم دسا ى و زل يم املا)الت
العلمي والا تما ي .

انتدريب انصيفى واالكهينيكى :
اى الطالمل اه )مم ترة تذسيمل فال فتفيفم ف فٌ ف 222فظفا ف
تفذسيففمل فلفيف فف فتفحففالا ففاةفشاا فايففذ ففا ضففاف ف فيف ف ففالفتففذسسففغ
بال لي ورل فى ففايفذى ففاملفاظفعفات ففالصفيفذلفيف فالف فى ف فيفش فا
ل فر فلففغ ففالف فل في ف ف فبففااللففا ف ففا ففى ف ففذد ف 122فظففا ف فتففذسيففمل
اكليًي ف فى ايذى املعتا يات الجالعي .
اندرجة انعهمية املمنىحة
ميح لرفلفغ ففالفجفالفعف فبفيفاف ف فافى فمفلفمل
لفرفلفغ ففالف فلفيف فدس ف ففالفبف فالففوسيفوط ففففى
الصيذل ( ليذل اكليًيف)فيف ف فبفيفظفام
العا ات املعتمذة
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